
verkeersbesluit 1.7-06-2015 instellen Kiss&Ride

strook in de Kerkverreweide te Wijk en Aalburg

Burgemeester en wethouders van Aalburg,

Gelet op,

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet be-

stuursrecht;

de mandaatcatalogus van de gemeente Aalburg;

Overwegende,

dat aan de Kerkverreweide basisschool De Hoeksteen is gelegen,

dat de basisschool een belangrijke in- en uitgang op de Vroonhoeve heeft,

dat er veel schoolkinderen met de auto naar de basisschool worden gebracht,

dat er regelmatig verkeersopstoppingen en parkeerproblemen ontstaan bij het halen en brengen van

de schoolkinderen,

dat de auto’s van ouders die de kinderen wegbrengen en ophalen voor onveilige situaties zorgen,

dat het wenselijk is om een kiss&ride strook ofwel zoen- en zoefzone aan te leggen in de Kerkverreweide;

dat deze kiss&ride strook het wegbrengen en -in mindere mate- het ophalen van schoolkinderen met

de auto beter reguleert,

dat er in de omgeving voldoende parkeergelegenheid is,

dat een eenduidige en overzichtelijke inrichting rondom de basisschool wenselijk is,

dat genoemde wegen binnen de bebouwde kom van Wijk en Aalburg liggen,

dat deze maatregelen betrekking hebben op bij de gemeente Aalburg in beheer zijnde wegen

dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het politiekorps Zeeland en West Brabant, na-

mens deze de heer Van Boxtel die positief heeft geadviseerd;

Besluiten:

Het instellen van een Kiss&Ride strook door het plaatsen van:

- verkeersbord conform model E4 met een onderbord met daarop aangegeven “Kiss&Ride” en

onderbord OB501L van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in de

Kerkverreweide aan de westelijke zijde van de parkeerstrook voor basisschool De Hoeksteen te

Wijk en Aalburg

- verkeersbord conform model E4 met een onderbord met daarop aangegeven “Kiss&Ride” en

onderbord OB501R van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in de

Kerkverreweide aan de oostelijke zijde van de parkeerstrook voor basisschool De Hoeksteen te

Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg, 23 november 2015
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Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag

van bekendmaking, tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet

worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aalburg, Postbus 40,

4260 AA WIJK EN AALBURG. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend bestaat de mogelijkheid de Voorzieningenrechter van de Rechtbank,

Postbus 90006, 4800 PA BREDA te verzoeken om een voorlopige voorziening (waaronder schorsing),

als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek

om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
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